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Okazja !!! 3 pokoje blisko centrum
3 Pokoje w spokojnej okolicy blisko centrum!

Prezentowana oferta to przestronne, klimatyczne, gotowe do zamieszkania
3 pokoje znajdujące się na dwóch poziomach w budynku niskiej zabudowy.

DUŻYM ATUTEM JEST WINDA W BUDYNKU - MIMO TAK NISKIEJ
ZABUDOWY ORAZ BARDZO DUŻA ODLEGŁOŚĆ OD POZOSTAŁEJ -
OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY!

Niskie koszty utrzymania!

Pierwszy poziom mieszkania:

* otwarty, przestronny, jasny oraz wysoki (ponad 3 m) salon z kuchnią w
zabudowie wraz ze sprzętem AGD.

* klimatyczna łazienka

* przedpokój z szafą w zabudowie

drugi poziom

* dwie niezależne sypialnie przedpokój oraz przestronna w idealnym
układzie garderoba

Idealnie wkomponowane i wysokiej jakości drewniane schody łączą oba
poziomy mieszkania w idealną całość.

Mieszkanie wykończone z wysokiej jakości materiałów.

Nie wymaga żadnych nakładów - gotowe do wprowadzenia:-)

Budynek w niskiej zabudowie z windą - co jest rzadkością w przypadku tak
niskiej zabudowy i niewielkiej ilości pięter w budynku.

Dla zainteresowanych możliwość dokupienia miejsca postojowego, które
mieści się przed budynkiem na zewnątrz - za dodatkową opłatą 40 tys.zł.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410042
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 689 000 PLN
cena [m2] 7 830 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŻELECHOWA
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości APARTAMENTOWIEC
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 88 m2

ilość pokoi 3
piętro 2 / 2
rok budowy 2013
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 404 PLN
standard BARDZO WYSOKI

STANDARD
materiał CEGŁA
okna DREWNIANE NOWY

TYP, PCV
typ kuchni OTWARTA
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne GARAŻ
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

INTERNETOWA
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia DOMOFON

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.



 

 

 



 

 

 



 


